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Locatie
Genk
Klant
Langerlo NV
Looptijd
November 2016 - Februari 2017

Locatie
Kallo
Klant
Borealis
Looptijd
December 2016 - April 2017

Uitdaging
Verwijderen asbeststrips. In bedwang
houden van stofvorming en transpor
teren van de isolatiematerialen zonder
andere disciplines te verstoren.

Uitdaging
Oplevering volgens strak tijdschema
Oplossing
Goede voorbereiding en logistieke
planning

Oplossing
Vakkundig verwijderen asbeststrips
volgens voorschriften opdrachtgever

Projectomschrijving
Demontage isolatie verdampers
ketelgroepen

Projectomschrijving
Turnaround 2017

TA 2017 bij Borealis in Kallo
Petrochemie

Voor de Belgische markt investeert
Brand Energy & Infrastructure
Services in Layher systeemstellingen.
Voor de turnaround van de Borealis
fabriek in Kallo wordt dit stelling
systeem met succes toegepast.
De pre-turnaround stellingen zijn door
BRAND eind 2016 opgeleverd. D
 e
turnaround zelf staat gepland in de periode
januari tot en met maart 2017. In totaal
wordt voor de turnaround door BRAND
circa 30.000m3 aan stellingen gebouwd. 

Voor het gehele project is hierbij gebruikt
gemaakt van volledig nieuw Layher
stellingmateriaal. Om dichte vloeren te
realiseren zijn door BRAND stalen
afdekplaten met behulp van speciale
borgbouten gemonteerd op de stalen
vlonders. Dit zorgt voor een stevige
vergrendeling en reduceert de kans
op valgevaar.
Over Borealis
Borealis is de op één na grootste
producent van polyethyleen en

polypropyleen in Europa. Het hoofdkantoor
is gevestigd in Wenen (Oostenrijk).
In België heeft Borealis fabrieken in
Beringen, Kallo en Zwijndrecht.
De fabriek in Kallo, op de linkeroever van
de Schelde in de Waaslandhaven,
produceert propyleen en PP. De jaarlijkse
productiecapaciteit is goed voor 480.000
ton propyleen en 300.000 ton PP.

Demontage isolatie voor
ombouw energiecentrale
De Graanul Invest Group uit Estland is sinds juni 2016 de
nieuwe eigenaar van de energiecentrale van Langerlo. 
Bij de eerste fasen van de ombouw naar een biomassa
centrale op basis van houtpellets verleent Brand Energy
& Infrastructure Services diverse diensten, waaronder de
demontage van de isolatie.
De energiecentrale van Langerlo heeft een capaciteit van 526
megawatt. Als de centrale is omgebouwd van een gas- en
steenkoolcentrale tot een biomassacentrale, zal er aan volle
capaciteit 1,8 miljoen ton houtpellets per jaar worden verbrand.
Graanul Invest investeert zo’n 250 miljoen euro voor de ombouw
die ten laatste tegen de herfst van 2018 afgerond moet zijn.

Energie

prefab zakken gevuld met 35 ton isolatieafval waarmee maar liefst
12 containers van ieder 30m3 zijn gevuld!
Vacuümreiniger
De werkzaamheden zijn uitgevoerd tussen 5 en 30 meter hoogte.
Er is gebruikt gemaakt van takels om de isolatie en beplating op
een veilige wijze naar beneden te verplaatsen. Na afloop van de
werkzaamheden zijn met behulp van een vacuümreiniger de
overgebleven isolatieresten op alle etages (wand, vloer, stellingen,
aanliggende buizen en profielen) opgezogen.

Grootschalige demontage
In de eerste fase van de ombouw heeft BRAND demontagewerk
zaamheden uitgevoerd aan de verdampers van ketelgroep 1 en
ketelgroep 2. Allereerst werd de aluminiumbeplating losgeschroefd
en de onderliggende asbesthoudende strips door gecertificeerde
medewerkers verwijderd volgens de methode “eenvoudige
handeling”. In totaal zijn er circa 860m asbeststrips, 2.000m2
profielplaten, 4.000m2 isolatiewol (2 lagen van 100mm dik) en
bevestigingsprofielen gedemonteerd. De materialen zijn op een
verantwoorde wijze afgevoerd. Hiervoor zijn 2.100 grote plastic
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